نفع در دادخواهیها :بررسی دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران و فرانسه
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چکیده
چگونگی تاثیر نفع در تعقیب بر برخورداری از حق دادخواهی و تنوو ن سئوه
اص ی این نوشتار است .همچنین ،بررسی نفع سوجود و فع یت یافت  ،سیتوانو بو
بئیاری از سئائل جاری نظوا دو ا ت پاسو دهو ساننو اساوا حورع ددووای
بازدارن ه ک گاه برای برانگیختن خوان ه ب ددوا یوا ادو ا یوا پرسو

از او ان وا

سیشود یا دادخواهیهای تأسینی و سودتی ک برای حفاظت از سنافع حرع سیشون .
همچنین است ددوای تنفیذ سعاس یا اثبات سا ایت اسا سعیارهای سن

نفع ،بو

ویژه شخصی و دانونی بود  ،ستحول ش ه اسوت توا جوایی کو ددووای گروهوی،
ددوای سادر برای حفل ،ددوای ابطال گواهیناس اخترا  ،سراجع ب شعب و هیهوت
دموسی دیوا د ا ت اداری و دادخواهی اشخاص حقودی بیانگر تحوالت سعطوف
ب شخصی بود نفع هئتن و دانونی بود نفع ،ددوایی را دابل استما سیدان ک
حرع کنن ه دارای نفعی دقالیوی و دانونو ما س واز باشو  .سطا عو تحووالت نفوع در
دادخواهی ب وادع سطا ع گون شناسی دداوی دابل حرع در نظا دادگئتری است
ک در این سقا ان ا ش ه است.

واژگان کلیدی :حق تعقیب ،نفع بادی ،نفع بیواسط  ،نفع دقالیی ،نفع سنع نش ه
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مقدمه
دادخواهی حق شخصی است ک ادمال یا اجورای ن کو جو ای از حوق سواهوی
است و در حقوق دادرسی «حق شخصی نیینی» 7ناسی ه سیشود ،بای برابر دوانو باشو
اسا برخوردار از حق دادخواهی کیئت؟ پاس دوانین اساسی 2با ب کارگیری واژگا «هر
کس» ،سعطوف ب «شوخ

» اسوت دارنو ه شخصویت اسوت کو شایئوتگی تاه یوت

برخورداری حق تتمتع و ب کارگیری ن تاستیفا را دارد« .اه یوت» در برخوورداری از
حق دادخواهی سؤثر نیئت ب ا اه یوت در اجورای ن دخا وت دارد و از هموین روی،
سوضو این نوشت نیئت تر.ک :ساده  3۵6تا  36۹دانو س نی  .ب وادع ،برخورداری از حوق
دادخواهی نیازسن وجود «سمت» برای دیگری یا «نفع» برای خود است .سمت نن وایی
سطرع سیشود ک شخصی ن برای خود ک برای دیگری اد ا سیکن و در این کوار بو
نودی رابط حقودی سوج «سمت» نیازسن است ترابط دانونی ،دراردادی یا بر پای رأی
دادگاه  .سمت نیز ب نوشت دیگوری واگوذار سویشوود اسوا «نفوع» جایگواه ویوژهای در
«دادخواهی» دارد و سفهو و سص اق ن ستناسب با تحوالت اجتمادی دچار دگرگوونی-
های گئترده ش ه است.
در حقوق دادرسی سرسو است ک گفت سیشود «نفع معیاار دادخاواهی اسا »
پس اگر «نفع نباشد حق دادخواهی هم نیس » 3گویا وجود حق دادخواهی وابئت بو
«نفع در تعقیب» 4است .نفع در تعقیب چیئت و چ ویژگیهایی دارد؟ در حقوق ایورا
تساده  2دانو نیین دادرسی س نی ۵همچو حقوق فرانئ تساده  37ک نیوین دادرسوی سو نی، 6
«ذینفع» تستین دفتری 277 :7318 ،حق دادخواهی دارد و حقود انا برای نفع ش

ویژگی

شخصی و سئتقیم ،دانونی و سشرو و سوجود و بادی بوود سعرفوی سویکننو تشومس،

––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Droit subjective processuel.
 .2همچو اصل  34دانو اساسی جمهوری اسالسی ایرا .
3 . L’intérêt est la mesure de l’action.
4 . L’intérêt d’agir
 .۵ق.ن.د. .
 .6ک.ن.د. .ف.
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سعیار فوق ،با گذر زسا و بوروز تحووالت اجتموادی ،دچوار

تحول و تطور سفهوسی و سص ادی ش ه است .برای نمون  ،شخصی و سئتقیم بود نفوع
در برخی دوانین کنار نهاده ش ه و دانونی و سشرو بود در برخی نرای وحو ت رویو
با سفهوسی دیگر سطرع ش ه ترأی شماره  671سورخ  7316/4/3ه. .د. .ک ک از ن سخن خواهیم

نوشت 7و نفع در دداوی حق اخترا ب سوی نودی نفع دمووسی حرکوت کورده اسوت.
همچنین اگر نفع در نین ه سحقق شود یا ب فع یت برس نیز از دیرباز شاه تغییراتوی در
گئتره نفع هئتیم تسانن دادخواهی برای تأسین د یل یا خواست یا ص ور دستور سودوت
و ددوای تنفیذ سعاس یا اثبات سا ایت  .برخی دوانین نیز ب حق اداس ددوای اشخاصوی
ک دانونام سمتی ن ارن تصریح کردهان تساده  6دانو حمایت خانواده و در بواالترین سوطح
روی دضایی تهیهت دموسی شعب دیوا دا ی کشور سیبینیم ک سادری توانئت نئوب
حفل شوهر سابق خود را از شوهر کنونی خوی

کو پو ر ن حفول نیئوت نفوی کنو .

ددوای جمعی یا گروهی نیز سص اق دیگوری از سفهوو اجتموادی نفوع در دادرسویهوا
است.
چگونگی تاثیر نفع در تعقیب بر برخورداری از حق دادخواهی و تنوو ن سئوه
اص ی این نوشتار است .در این سقا ب شناخت سفهو و سصادیق دگرگو ش ه نفوع در
حقوق دادرسی ب حور ک ی پرداخت ایم تا تب ور دواد ی در این باره ک در سئیر دوادو
کهن حقوق دادرسی است ،با شالبن ی نوین سیئر شود .همچنین ،ب حاظ بویسورزی
ذاتی تحوالت اجتمادی و خاصیت دگرگو کنن گی ن « ،نفع» در سیا نیینهای دادرسی
ب حور تطبیقی بررسی ش ه تا رون حرکت این تحوالت بازشناسی شود .از ایون رو ،از
جهت تقئیم سباحث ،نخئت ب وجود نفع و فع یت ن در تعقیب و سپس ب ویژگوی-
های نفع در تعقیب خواهیم پرداخت.

––––––––––––––––––––––––––––––––
 .7هیهت دموسی دیوا دا ی کشور.
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 .۱وجود و فعلی

نفع در تعقیب

«نفع بای سوجود باش » ک از سنظر دیار دادخواهی ،دقالیوی بوود  ،زسوا وجوود،
داب یت حرع در چن سرجع و دداوی احتما ی بررسی سیشود و نیز «نفع بای ب فع یوت
رسی ه باش » ک از نگاه دداوی ادال کنن ه ،تقابل ن با ددوای سوجود و این دادو ه کو
خواها داضی نفع خود نیئت ،سطا ع سیشود.
 .۱-۱نفع و وجود آن
نفع ک در فرهنگ واژگا ب سعنای «سوود ،فایو ه ،سنفعوت ،حاصول» و ننچو کو
شو ه تدهخو ا 3۹2۹ :738۵ ،تعریو

«سقابل ضرر و زیا » است تعریو

دوانونی نو ارد.

حقود انا نیز همچو واژهپردازا حقودی ن را ب سفهوسی تبیین کردهانو کو نزدیو
ب سعنای غیرحقودی است« :ننچ ک تب حور خا و پی

از هرگون توصی

ستضومن

سوارد زیر است :در نظم سعنوی تداحف  ،شهرت و نفرت یا ادتصادی تپول ،تصورف در
ی

سال ی

اسر تدرارداد یا دادرسی و سانن ن

توج یا دل سشغو ی ی

شخ

تا جایی ک سربوط سیشود بو ج وب

تکئی ک برای او ب همراه دارد  .در ایون سعنوا ودتوی

سخن از نفع در تعقیب ب سیا سینی سقصود ن ویژگی یا اهمیتی اسوت کو سوضوو
درخواست را برای درخواستکنن ه ،دابل پذیرش سیکن »

تCornu,2007:506

 .ب تعبیور

دیگر ،نفع در تعقیب برای درخواستکنن ه ب کیفیتی است ک درخواست تقو یمی او را
برای ای اد تغییر بهبود دهن ه وضوعیت حقوودی او دابول پوذیرش سویکنو ت

Cadiet et

Jeuland,2016:280

 .ب سعنای ددیقتر ،نفع در تعقیب ،برای شخصوی کو نسویبدیو ه،

نودی جبرا است

 .اینگون است کو گفتو شو ه «نفوع

تCounu et Foyer,1996, p344

سعیار دادخواهی است» و اگر «نفع نباش حق دادخواهی نیئت»« :کئی ک در دادگواهی
اداس ددوی سی کنو بایو در ن نفعوی داشوت باشو یعنوی ددووای او دقالیوی بووده و
سوضودی را تعقیب نان ک برای او فای ه در برن اشت و ودت گرا بهوای دادرسوا را
صرف اسوری کن ک پیشرفت یا د
. 277 :7318

پیشرفت ن برای او سئاوی باشو » تستوین دفتوری،
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دادو ه دمووسی

افزو بر این ،نفع دقالیی و فای ه سادی یا سعنوی ک ب صوورت یو

نس ه تساده  2ق.ن.د .و ساده  37ک.ند. .ف سیشود پذیرفت ک نفع ،سود یا فای ه سورد نظر
دادخواها از دادگئتری بای سوجب از بین رفتن نودی وضعیت ناشی از دو
حقودی شود .از این رو ،در ساده  7۹ک نیین دادرسی سو نی کبو
است ک « :دادگاهها نبای [ ]...در سئائ ی ک تهوری
توان د

دطعیوت

کانوادا ،تأکیو شو ه

هئتن یا در سواردی ک رأی نمی-

دطعیوت یوا سشواجره اسوتنادی را از بوین ببورد رسوی گی کننو [ »]...تر.ک:

Gascõn,2017:163-165

 .بر این بنیاد ،نبود نفع در تعقیب ب دادگاه اجازه سیده بو و

بررسی درستی یا نادرستی اددا ،درخواست را نپذیرد و هموین ساهیوت نفوع در تعقیوب
است ک در توصی

ضمانت اجرای فق ا ن سؤثر است ب این سعنا ک نبود نفع نبایو

با تصمیمی غیر ساهوی تسانن درار د

استما سوضو ساده  2ق.ن.د .یا دورار رد ددووا

سوضو ساده  83ن دانو ناظر ب بن  7۹ن

ادال شود ب ا بایئت است با توجو بو

اینا نبود نفع سوجب شائت خواها است ،با تصمیمی ک شبی ب حاوم اسوت بیوا
شود .در حقوق فرانئ ب تصریح ساده  32ناظر بر ساده  722ن ک  ،ددوای شخصی کو
نفعی ن ارد پذیرفت نمیشود و دادگاه «رأی ب نپذیرفتن» 7صادر سیکن .
با این وص  ،نفع در تعقیب بای ب وجود نس ه و فع یت یافت باش ک در ادبیوات
حقود انا ایرانی «ب وجود نس ه و بادی» خوان ه شو ه تشومس . 284 :7388 ،بو وجوود
نس

نفع سبانی و سنابع دانونی یا دراردادی یا دهری خود را دارد اسا پوی

از همو بایو

زسا تص یق وجود نفع را بررسی کرد؟ دانو حامی ن ارد ،گرچو از سواده  2ق.ن.د. .
ناظر بر ساده  26ن سیشود زو وجود نفع «در زسا درخواست» را برداشوت کورد .در
حقوق فرانئ نیز چنین زسانی در دوانین تبیین نش ه و ی شعب دو دیوا دوا ی کشوور
فرانئ در رأی سورخ  3نواسبر  2۹۹6خود بور ایون زسوا تأکیو کورده و در رأی شوعب
بازرگانی این دیوا ب تاری  6دساسبر  2۹۹۵اضواف شو ه اسوت کو اوضوا و احووال
بع ی در سن

نفوع زسوا درخواسوت اثوری نو ارد ت

Amrani-Mekki et Strikler, 2014:134-135

;Cadiet et Jeuland, 2016:280

 .پس اگر اددای شوخ

در هنگوا تقو یم

––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Fin de non-recevoir.
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دادخواست سشمول سرور زسا نش ه ترأی وح ت روی شماره  734۵/3/2۵-74ه. .د. .ک یوا
چنین ش ه ترأی وح ت روی شماره  73۵8/8/28 -42ه. .د. .ک یا فرضی ک دبول از تقو یم
دادخواست ،سورد ددوا سنتقل ش ه ترأی وحو ت رویو شوماره  73۵۵/3/7۹-3ه. .د. .ک یوا
فرضی ک دوانین تغییر کرده اسا دوانین بع ی نیز ب ذینفعی اشاره دارن ترأی وح ت روی

شوماره  73۵3/72/72 -774ه. .د. .ک  ،گرچ در سوجودیت نفع گفتگویی نیئوت ،شوخ
حئب سورد سیتوان یا نمیتوان حق دادخواهی خود را ادموال کنو  .همچنوین اسوت
فرضی ک نفع ب د ت دضاوت پیشین از بین رفت باش  .بر این اساس ،حتوی در ادتبوار
اسر دضاوت ش ه نیز ک در ساهیت ن هم نظری فرض صحت احاا سطرع ش ه و هوم
ت قی ن ب صورت ی

دادو ه سواهوی تر.ک :کاتوزیوا  ، 33-2۵ :7383 ،از نظور پژوهنو ه

اساا دادخواهی ب ایون د وت وجوود نو ارد کو دیگور نفعوی سوجوود و بوادی بورای
دادخواهی ج ی در کار نیئت تبن  6ساده  84و ساده  316و بنو  4سواده  426ق.ن.د . . .بورای
نمون  ،دیوا دا ی کشور ب همین د ت دادخواهی دوباره کارسن ا ی

اداره نزد سرجع

دانونی ج ی را ب این سبب ک دبالم در سرجع صا ح دادخواهی کردهان و در ایون بواره
حام صادر ش ه است ،دابل رسی گی س

د ن انئت اسوت ترأی وحو ت رویو شوماره ۵۹

سورخ  73۵2/1/2۵ه. .د. .ک .
نفعی ک درخواستکنن ه دارد سمان است دابل رسی گی و سطا ب در چن سرجوع
باش و این تع د سانع انتخاب درخواستکنن ه نیئت سانن سراجعو بو دادگواه دربواره
اسووناد الز االجوورا و دبوووض ادئوواحی سوضووو رأی وحو ت رویو شووماره  72سووورخ
 736۹/3/76هیهت دموسی دیوا دا ی کشور .همچنین سماون اسوت نفوع درخواسوت-
کنن ه در ی

اددا ،سق

سنوط ب تعیین تا ی

ب حرع اددای پیشین باش سانن ابطال اسناد سا ایت ک بو وام
ددوا د ی خوان ه دیگور اسوت ترأی وحو ت رویو شوماره  7سوورخ

 7362/7/22ه. .د. .ک و درخواست توأسا نئب و انحصار وراثت یا ادتراض ب انحصار
وراثت تنرای وح ت رویو شوماره  7618سوورخ  7323/7۹/23و شوماره  3۵41سوورخ 7346/3/37

ه. .د. .ک ک بای با هم حرع شون .
زو وجود نفع ،تبعام سانع دادخواهی برای سنافع احتما ی سیشود و اگر سوجودیت
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نفع سحتمل باش اددا دابل دضاوت نیئت .از این رو ،در حقوق فرانئ بر «اصول دو
داب یت پذیرش دداوی بازدارن ه» 7تأکی شو ه اسوت .ذیول ددواوی بازدارنو ه ،ددواوی
انگیزشی و پرسشی 2بررسی سیشود  -ددوایی ک سوضو ن توسل ب داضی اسوت توا
او بالفاص درباره وجود ،ادتبار یا سحتوای ی

استیاز حقودی ،صرف نظر از سوجودیت

و فع یت نفع از جانب درخواستکنن ه رسی گی کن  .برای نمون  ،اگر خواها ددووایی
ب حرفیت شخصی ک دارای حق انتخاب است ،ب خواست اینا خوان ه ادال کنو کو
نیا از حق خود استفاده خواه کرد یا خیر ،حرع کن  ،این ی
اگر شخصی ک درگیر ی

ددوای پرسشوی اسوت و

سئه دموسی از ناحی حرف دیگر است ،ددوایی حرع کنو

ک در ن از حرف دیگر تایی اتی را با ضمانت اجرای اختیار ساوت همیشگی بخواهو ،
این ددوا انگیزشی است .این دداوی در حقوق ایورا بررسوی نشو هانو  .از ایون سنظور
پرس

این است ک نیا در حقوق ایرا سیشود «سن د ی ا خیوار» ددووایی بو حرفیوت

«ذوا خیار» حرع کن و از وی بپرس ک نیا دص ادمال خیوار دارد یوا خیور؟ یوا ایناو
شخصی از سوسئ استان ارد ،تأیی کیفیت یو

فورنورده نیمو تموا را بخواهو و اگور

خوان ه پاسخی ن اد ،در نین ه هم نتوان سخا فت کن  .در حقوق فرانئ گفتو شو ه کو
این دداوی دابل استما نیئتن  ،زیرا از ددوای پرسشی فای ه حقودی ستصوور نیئوت و
ددوای انگیزشی ب حاظ ا زا یا اجباری کو بورای حورف سقابول بو وجوود سوینورد،
سخا

اختیاری بود ادمال حق دادخوواهی اسوت .پوس دادخوواهی بو حورق فووق،

د یاالصول اساا ن ارد سگر در دداوی شرکتها تسواد  7844ک سو نی و وفوق سواده ال
 6-23۵ک ت ارت در ددوای ابطال شرکت ک سیشود از دارن ه حق خواست یا ظورف
ش

ساه سوجب بطال را رفع کن یا اینا ددووای ابطوال ن شورکت را حورع کنو و

درباره ورد اخترا تبن  7ساده ال  3-67۵ک سا ایت فاری ک ب هر بهرهبوردار صونعتی از
اخترا در د مرو یای از کشورهای دضو جاسع ادتصادی اجازه سویدهو توا از دارنو ه
ورد اخترا بخواه  ،استناد پذیری ورد خود نئبت ب این استفاده کنن ه را ادال کنو
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Action preventive.
2 . Actions provocation et interrogation.
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و اگر ظرف س ساه ادال نان  ،دادگاه صالحیت سییاب ک درباره ت ویز استفاده از این
ورد اظهار نظر کن و نیز در اددای جعل نئبت ب سن دادی ک دادگاه وفق سواده 3۹۹
ک.ن.د. .ف برای دارن ه سن اخطاری ای ارسال سیکن سبنی بر اینا ادال کن نیا هنووز
ب استفاده از این سن بادی است یا خیر.
ساده  6۹دانو ثبت اخترادات ،حرعهای صنعتی و دالئم ت واری سصووب ،7386
حام تقریبام سشابهی همچو ک سا ایت فاری فرانئ سقرر کرده تب و دی س ت ک سورد

نق حقود انا است ر.ک :سیرحئینی 32۵ :7381 ،و همچنین ،ب نظر سیرسو بهورهبوردار بوا
حئن نیت اخترا سوضو دئمت  4بن ج ساده  7۵ن دانو نیز سیتوان همچو سواده
 ،6۹پس از اظهار رسمی ،از دادگاه تعیین تا ی

استناد پذیری اخترا ب خوود را جویوا

شود .ادداهایی سانن جعل نئبت ب اسناد ب حور ک ی سوضوو سواده  22۹ق.ن.د . .نیوز
سشاب سقررات فوق در ک.ن.د. .ف است و ی ب هر روی ،در حقوق ایرا نیز نمیتووا
دداوی بازدارن ه تپرسشی یا انگیزشی حرع کرد سگر در سواردی ک دوانو اجوازه داده
باش

برای نمون  ،در حقوق ایرا ک وصیت نئبت ب ی

سو ساترک س از است ،اگر

وصیت افزو بر ن باش نیا سوصی سیتوان با تق یم دادخواسوت د یو وراآ نینو ه
سوصی ،از ن ها بپرس ک نیا وصیت نئبت ب سازاد را سیپذیرن یا خیر؟ یوا در هنگوا
فروش سا ی ک در رهن بان

است ،ب رغم ساده  133دانو س نی و رأی وح ت رویو

شماره  62۹سورخ  7316/8/2۹ه. .د. .ک ک سیا سعاسالت با فعل یا با قوه سنافی رهون
فردی نمینه  ،نیا خری ار سیتوان با حرع ددوا د ی بانو

سورتهن ،اجوازه او را جویوا

شود و اگر او پاسخی ن اد ،در نین ه نیز نتوان سخا فت کن ؟ بویگموا در ایون ددواوی
فای ه دابل تصور است و تعیین تا ی

این دبیل ادداها از اداس نئن ی ه ددواوی دیگور

ج وگیری سیکن اسا دی ه نش ه ،دادرسیدانی 7ن ها را بررسی یا توصی کن .
با وجود این ،در پذیرش ددوای بازدارن ه اگر ب سنظوور حفون نفوع نینو ه باشو
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .1این اصطالع اخیرام در زیا فارسی و نوشت های ج ی در نیین دادرسی سو نی رایوش شو ه و برابور واژه زیور
است .ت Proceduralistو ت Processualistیعنی کئی ک در رشت حقوق دادرسی کار کرده و دان
ا زاسا س رس این رشت نیئت و کارورزی ه هم است.

دارد و
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کمتر سیشود تردی کرد .در این ا ،دادخواهی ادم است از دادخوواهی نئوبت بو اصول
حق یا پیراسو ن سانن ننچ ک در تأسین د یل تساده  743و  7۵۹ق.ن.د ، .تأسین خواسوت
تساده  7۹8ناظر ب سوواد  772و  774ن دوانو

یوا دسوتور سودوت تسوواد  37۹و  378ن دوانو

درخواست سیشود .در هر دو فرض ،احترا ب اصل دسترسی ب د ا ت ای اب سیکنو
تا شهرون ا بتوانن ب دادگاه صا ح سراجع کنن  .در این نو دادخوواهی ،درخواسوت-
کنن ه بای نفع نین ه خود را توجی کن ن کنونی .ایون رویاورد در حقووق فرانئو نیوز
پذیرفت ش ه است تبن  7ساده  ،8۹3بن  7ساده  ،813بن  7سواده  834ک.ن.د .و سواده نر 6-74۵۵

ک کار و ساده  74۵ک.ن.د . .در سورد تأسین د یل تا جایی ک برخی حقوقدانوا ایون کشوور
اساسام ،دادخواهیهای تأسینی و حفاظتی 7را استثنایی بر وجود نفوع و فع یوت یوافتن ن
نمیدانن

تCadiet et Jeuland,2016:280

 .2-۱نفع و فعلی

ک ب ن خواهیم پرداخت.

آن

دست دیگری از دداوی وجود دارد ک با گذر زسا سئه نفوع سوجوود و فع یوت
یافت در ن چا

برانگیز ش ه است .در حقوق فرانئ اینها را «دداوی ادوال کننو ه»

2

سیگوین ک ظاهرام در گفتما برخی حقود انا ایرانی ب تعقیب یا ددووی اشوهادی یوا
اثباتی یا تعقیب اظهاری تعبیر ش ه است تسص قا ئو طن  7۹8-7۹6 :7336 ،بروجوردی دبو ه،

 74۹ :7331و در حقوق فرانئ ب ددوایی گفت سیشود ک سوضو ن تثبیت یوا احوراز
وجود یا تبیین ح ود ی

وضعیت حقودی است ساننو تابعیوت تسواده  3-23و  4-23کو

س نی یا شرکتها تساده ال  ۵-233ک ت ارت یا دداوی رسی گی ب اصا ت سن بو حوور
اص ی تبن  2ساده  28۵و سواد  238-236ک.ن.د . .یا ددوای ادال جع ی نبود ورد اختورا
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .7سانن حام ساده  278سارر دانو س نی ک نبای ن را تأسین خواست دانئت ،زیرا با ن اسوال ب هااری ک
اثبات ش ه ،دص فرار از دین دارد با درار دادگاه تودی

سیشود و تحت حفاظت دادگاه درار سیگیرد ،درحا ی ک

دین بئتاناار هنوز ،برابر خود ساده  278و رأی وح ت روی شماره  ،7331/7۹/2۵-234۹سع و نش ه است ب
بیا دیگر ،سوضو این ساده «تحت نظر و حفاظت گرفتن سعاسالت ب هاار است ن ای اد حق تق

تأسینی» ک در

تاسین خواست روی سیده .
2 . Actions déclaratoires.
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تبن  2ساده ال  3-67۵کو سا ایوت فاوری و درخواسوت شناسوایی رأی خوارجی .در ایون
وضعیت نفع ،وجود و فع یت یافت گرچ هنوز اختالف و ددوا ب وجود نیاسو ه اسوت.
بر همین اساس ،در حقوق سا نخئت ،دکتور سصو ق و سوپس اسوتاد بروجوردی دبو ه
ددوای شخ

سشاوکا نئب برای حفن سهم االرآ نین ه خود را از این دبیل دداوی

دانئت و سئمو سیدانن تسص قا ئ طن  7۹6 :7336 ،بروجوردی دبو ه 74۹ :7331 ،و دکتور
ستین دفتری نیز ضمن اینا تأکی سیکن «در این صورت حول سئوه ذینفوع بوود در
دداوی اهمیت خود را بی

از پی

حائز خواهو شو » ،ددووای شخصوی را کو سون

دادی از دیگری دارد ک سثبت حق اوست و سیترس روزی نویئن ه سنار نوشت شوود،
دابل استما سیدان و سیپذیرد ک دارن ه سن سیتوان سئتقالم ددوای تأیی تتنفیذ این
سن را سطرع کن یا اینا ایشا ددوای شخصی ک سن دادی در اختیوار دارد و سوی-
خواه این سن با رسی گی و احراز صحت و اصا ت ،ادتبوار سون الز االجورا را بیابو
سئمو سیدان تستین دفتری . 274-273 :7318 ،در این سوارد نزا ب سعنوای اختالفوی کو
شرط دادرسی است هنوز سوجودیت نیافت اسا نفع برای درخواسوتکننو ه دابول تصوور
است.
در شرایط کنونی پیراسوو ایناو نیوا چنوین ددواوی ادوال کننو ه یوا اشوهادی در
دادگئتری سا پذیرفتنی است یا خیر ،اختالف وجود دارد و دادگاههای زیادی در سقابول
ددوای «تنفیذ سعاس » یا «اثبات سا ایت» سقاست سیکنن  .برای نمون  ،شعب ششم دیووا
دا ی کشور در سقوا شوعب ودوت تشوخی

حوی دادناسو شومارة 7383/4/21-7۹8۹6

ددوای تنفیذ سعاس چنین حام کرده« :اصا ت و صحت اسناد تنظیموی بوین اشوخاص،
جز در سواردی ک صریحام تنظیم سن دادی یا پذیرش ن ب سوجوب دوانو سنوع شو ه،
سئتن ب اصل صحت است و اداسۀ ددوی «تنفیذ درارداد دادی» و استما ن در سحاکم
دادگئتری با توج ب فرض دانونی صحت و اصا ت درارداد توجی دانونی نو ارد زیورا
ا والم ،ددوی و زو رسی گی ب ن در سحاکم دادگئتری جز در اسوور حئوبی فور بور
ودو ترافع و اختالف بین ست ادیین است و در سقا اختالف در اصا ت یا صحت سون
دادی نیز با دنایت ب فرض دانونی فوق ،س دی د

صحت است ک بایو سبوادرت بو
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اداسۀ ددوی بطال کن و س دی صحت و اصا ت ب حاظ استظهار ب اصل صحت بوی-
نیاز از اداسۀ ددوی و ابراز د یل است» ترأی بو نقول از :دابو یا  ،اسو زاده و فیروزسنو :7388 ،
 233-232همچنین درباره نپذیرفتن ددوای اثبات سا ایت ب د ت نبود ترافوع و دو وا ر.ک :اسواسی،

دریایی ،ندازاده 32 :7332 ،و همچنین است رویارد سحاکم در سواجهو بوا ددووای اثبوات
سا ایت ک سئتن دادگاهها در سورد اخیر ،ا زاسات دوانین ثبتی در احراز و اثبات سا ایت
ب شرع سواد  46 ،22و  41دانو ثبت اسناد و اسالک است.
ب نظر سیرس گرچ «اصل بر نزادی انتخاب دنوا خواست » است اسا در این باره
سیا «نفع سوجود و فع یت یافت » و «ددوای سوجود و دابل حرع» ،نسیختگی ای اد شو ه
است .باری ،بیتردی در ددوای تنفیذ سعاس  ،خواها ذینفع است گرچ با حاظ اصول
صحت سعاس  ،هنوز اختالف و نزا ب وجود نیاس ه است .نفع خواها در این وا بورای
تحصیل ی

سن ک رسمام تأیی ش ه ،ی

نفع دقالیی و فع یت یافت است چ  ،هرنینو

سمان است فروشن ه سال را ب دیگری بفروش و خواها نیز ب هر د وت ساننو نسواده
نبود سن رسمی سا ایت خوان ه یا ن اشتن سن سا ایت رسمی یا در رهون بوود ن ،
نتوان ددوای اص ی ا زا ب تنظیم سن رسمی را حرع کنو او بوا حورع ددووای تنفیوذ
سعاس یا اثبات سا ایت ،خواه توانئت سنافع خود را حفن کن  .7این بحوث در سوطح
دکترین یا نرای دضایی بادی نمان ه و دوانینی وجود دارد ک بو درخواسوتکننو ه حوق
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .7در برخی است اللهای دضایی دادرسا یا وکالی دادگئتری دی ه ش ه ک ب واژه «تنفیذ» ایراد کرده و بیا
سیکنن ک تنفیذ دمل حقودی است برای تأیی ی

سعاس غیر نافذ ،سانن سعاس فضو ی و چو تنفیذ ی

صحیح بیسعنی است و دادگاه حق رد یا تنفیذ دراردادهای دیگرا را ن ارد ،ددوای تنفیذ سعاس
نیئت .ر.ک :نرای پرشماری ک در سایت بان

نرای پژوهشگاه دوه دضایی نس ه از جم

 37۹331۹2276۹۹133سورخ  7337/1/2۵شعب  76دادگاه ت

سعاس

دابل استما
رای شماره

ی نظر استا تهرا در تایی رای شعب  43دادگاه

دموسی حقودی تهرا  .صرف نظر از اینا س ئ واژگا نبای سانع دادخواهی شود ،در این باره بای گفت ک یای
از سعانی واژه تنفیذ ن است ک گفت ش  .تنفیذ سعانی سخت فی دارد :تأیی  ،تص یق ،تثبیت و رسمیت بخشی  .در
حقوق فرانئ حتی شاه ص ور «رأی تنفیذی»  Jugement d’homologationهئتیم ک دادگاه ب وادع برای
رسمیت بخشی

یا تثبیت ی

دمل حقودی صادر سیکن  .در این رأی ،دادگاه با تنفیذ سبادرت ب رد یا تأیی ی

درارداد غیر نافذ نمیکن ب ا با احراز ودو دق و ارزیابی درستی ن « ،رأی سوافق خواست » یا با تثبیت ن « ،رأی
برای سن ارائ ش ه» صادر سیکن .
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سیده تا تنفیذ سعاس را بخواه یا درخواست ادال ادتبار سن دادی بان سانن تنفیوذ
وصیت زائ بر ث ث تساده  843دانو س نی و تنفیذ وصیتناس دادی تساده  237دوانو اسوور

حئبی و ددوای تأیی و تنفیذ تاری تنظیم سن دادی وفق تبصره سواده  1دوانو زسوین
شهری سصوب  7366و ددوای سوضو سواده  17دوانو سا یواتهوای سئوتقیم سصووب
 7366با اصالحات  738۹درباره زسینهایی ک از حریق اسناد دادی سعاس و شو هانو و
ددوای تنفیذ رأی خارجی سوضو سواد  74و  7۵دانو حمایت خانواده سصووب 7337
ناظر بر ساده  763دانو اجرای احاا س نی سصوب .73۵6
در ددوای اثبات سا ایت نیز سیشود ب بن های دوگانو سواده  7237دوانو سو نی
استناد کرد ک ب سن دادی در دو سورد ادتبار سن رسمی سیده و این اخیرام سواده 62
دانو احاا دائمی برناس های توسع کشور سصوب  ،7336درباره داب یت استناد سعاس و
سال غیرسنقول نئبت ب اشخاص ثا ث ،با سن ی ک ادتبار ن در دادگواه احوراز شو ه و
سعارض ن در این فرض با سن رسمی .این دداوی سثوال خووبی هئوتن بورای اثبوات
ج ایی و تبیین نحوه خ ط سیا حق ساهوی ،نفع در تعقیب و حوق دادخوواهی و توأثیر
ستقابل هر ی

بر دیگری .اینا گفت شود این دبیل دداوی سئمو نیئتن جز در سوارد

سنصوص دانونی ،سوجب دضاوت درباره حق ساهوی و اناار حق دادخواهی سیشود در
حا ی ک هم در «ددوای تنفیذ» و هم در «ددوای اثبات سا ایت» ،نوودی نفوع دقالیوی و
حتی با فعل وجود دارد.
حقود انا فرانئوی تأکی دارنو کو ایون ددواوی را بایو پوذیرفت و وی چوو
«خواها داضی نفع خود نیئت» ،دانو هم بای حرع ن را اجازه ده  .از نظر نگارنو ه،
در حقوق ایرا نیز ،در ح ود دواد و سقررات باال ،این ددواوی پوذیرفتنی هئوتن اسوا
اینا ددوای اثبات سا ایت یا تنفیذ سعاس از سصادیق دداوی اسوت کو شوخ

 ،نفوع

فع یت یافت ای در ن ها ن ارد ،اسر سئ می نیئت .ازنظور نگارنو ه ،خواهوا در ددووای
تنفیذ سعاس و در اثبات سا ایت ،ذینفع است .توج ب برخی نرای وح ت روی دضایی
ک در سوارد ستع د ،دداوی اشخاصی را ک توا حو زیوادی بو سعنوای سرسوو نفوع در
تعقیب ن ارن  ،دابل استما دانئت سفی است :نرای وح ت رویو شوماره  7۵36سوورخ
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 7328/8/3و شماره  ۵4سوورخ  73۵7/7۹/73و شوماره  31سوورخ « 7363/3/73دربواره
تنفیذ وصیتناس » رأی وح ت روی شماره  224سورخ « 7343/1/8درباره حذف یاوی
از دو نا از شناسناس ب د ت طم ب شوهرت» رأی وحو ت رویو شوماره  42سوورخ
« 7363/7۹/3درباره ددوای تأییو تواری تنظویم سون دوادی و صوحت سعاس و » رأی
وح ت روی شماره  ۵6۹سورخ « 731۹/3/27در استما ددوای تنظیم سن رسمی نااع
و ثبوت وادعو ازدواج» رأی وحو ت رویو شوماره  ۵63سوورخ « 731۹/7۹/7۹دربواره
رسی گی ب اختالف ست ادیین در اصل سا ایت س ای ک ب ثبت نرسی ه» رأی وحو ت
روی شماره  6۹3سورخ « 7314/72/7۵در استما ددوای اثبات سا ایت اراضی سزرودی
در نقاحی ک دانو اصالحات ارضی اجرا نش ه» رأی وح ت روی شماره  626سوورخ
« 7311/4/3درباره تأیی اصا ت اسناد دادی ردباتی ک اسناد ن ها در جنوگ یوا سویل و
ز ز از بین رفت ان ».
 .2قانونی و مستقیم بودن نفع در تعقیب
نفع بای دانونی باش ک از سنظر سفهو سنع نش ه بود و زو سشورودیت سوورد،
ج ی بود نفع و شخصی بوود ن و ج ووگیری از خ وط سیوا حقانیوت و ذینفعوی
بررسی سیشود و نیز نفع بای شخصی باش ک از نگواه ددواوی جمعوی ،ددووای سوادر
برای حفل ،حرف ضروری ،سراجع ب هیهتهای دموسی دیوا ها ،ددوای نئب سوادر و
پ ر ،ددوای همئای  ،ددوای ابطال ورد اخترا و اشخاص حقودی و س اسع و سن یاا-
ها سیپردازیم .برای نخئتین بار رأی هیهت دموسی شعب حقودی دیوا دا ی کشور در
ددوای سادر برای نفی نئب پ ر شناسناس ای حفل  8سا بررسی سیشود.
 .۱-2نفع قانونی
در حقوق فرانئ  ،دانو ب زو دوانونی بوود نفوع در تعقیوب تصوریح دارد« :بوا
ردایت سواردی ک دانو حق اد ا را تنها ب اشخاص سعینی سیده تا اددایی را سطرع
کرده یا ب چا

باشن یا از نفع سعینی دفا کنن  ،دادخواهی حق اشخاصی اسوت کو
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در توفیق اددا یا رد ن نفعی دانونی دارن » تسواده  37ک.ند. .ف اسوا در سووابق سواده 2
دانو نیین دادرسی س نی ایرا اشاره ب دانونی بود نفع دی ه نمیشود و هنوز هم ایون
ساده از «ذینفع» ب جای دارن ه «نفع دانونی» سخن سیگوی  .گرچ برخی دادرسویدانوا
از نفع دقالیی و فای ه شخصی در ددوا سخن گفت ان تسص قا ئ طن  83 :7336 ،بروجردی

دب ه 734 :7331 ،ستین دفتری 277 :7318 ،اسا برخی دیگر در این ا ،از نفع دانونی یا نفعوی
ک دست کم دانو سطا ب ن را سنع نارده باش تص رزادهافشار 23 :738۵ ،یا نفع سشورو
دانونا حمایت ش ه تشمس 284-283 :7388 ،و ابهری و برزگر 23 :733۹ ،و نیز :افتخار جهرسی و

ا ئا  ۵۹ :7336 ،سخن گفت ان .
نفع از این باب بیشترین تحول سفهوسی و سص ادی را در خود دیو ه اسوت .بورای
نمون  ،در حقوق فرانئ  ،دانونی بود نفع 7ک بعضام در نوشت هوای فارسوی بو سشورو
بود نفع ترجم ش ه تشمس ،7388 ،ص  ،434ذیل واژه  ،سورد انتقاد گئترده اسوت واژه-
ای ک ب هیچ روی ب سعنوای «سشورو » یوا «شوردی» در نظوا حقوودی ایورا نیئوت.
حقود انا فرانئوی واژه « ژیتیم» در ساده  37ک را ب ساترک دورهای سیدانن ک سیوا
حق دادخواهی و حوق سواهوی نسیختگوی بوود و برابور دیو گاه «ایرینوگ» 2تحقودو ا
ن مانی  ،حق «نفع ژیتیم دانونا حمایوت شو ه» اسوت

3

تCadiet et Jeuland, 2016:280

.

س تها ،واژه ژیتیم در حقوق این کشور در پذیرش ددواوی سورد اثور داشوت بورای
نمون تا سال  731۹دادگاهها ،ددوای ناسزد ب جبرا خئارات از دست داد ناسزد خوود
در تصادف رانن گی را ب این د ت ک وادع نااع سیانشا نیئت نمیپذیرفتنو و پوس
از ن با رأی سورخ  21فوری  731۹شعب سخت ط دیوا دا ی کشور ،این ددوا ب حواظ
ردایت حق دادخواهی و ذینفعی وی در تعقیب ،دابل استما ادال ش تبنگری :
1971: 2390

Vidal,

 .حقود انا این کشور در نق های وارد بر این واژه نوشت انو کو « وژیتیم

بود نفع»  ،شرط پیروزی در ددووا اسوت ،نو شورط دادخوواهی و تبعو ما نبایو در حوق
دادخواهی سؤثر باش  .ب هور روی ،حقودو انا  ،رأی سوال  731۹دیووا دوا ی کشوور
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . l’intérêt légitime.
2 . Ihering.
3 . un intérêt légitime juridiquement protégé.
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فرانئ را ب هیچ روی درباره دوستا همجنئی ک با هم زن گی سیکنن  ،دابول تطبیوق
نمیدانن تبنگری :

TGI Belfort, 25 juill. 1995

ناسزدا کودک باش و چ هر دو از ی
Mekki et Strikler, 2014:132

گرچ برخی ادتقاد دارنو چو یاوی از

جنس باش  ،در این وا فردوی نیئوت

تAmrani-

.

درباره دانونی بود نفع نیز فرانئویا ب دنبال راه چاره بوودهانو و حتوی در ایون
وضعیت ک اساسام در حقوق این کشور دانونی بوود بو سعنوای سشورودیت شوردی و
کردهان ب سنظور تصریح بر ج ایی سفهو حق سواهوی و نفوع در

فقهی نیئت ،کوش

تعقیب ،سفهو ژیتیم را بررسی و تبیین کنن  .بورای نمونو  ،دو های ادتقواد دارنو واژه
« ژیتیم» را بای ب سعنای « گال» 7در نظر گرفت ک سقصود از ن ب وجوود نسو ه بوود
نفع ،فع یت یافت بود ن و شخصی و سئتقیم بود ن است و برخی دیگر این واژه را
بو سعنوای «نفوع جو ی» سویداننو تبنگریو :

Cadiet et Jeuland, 2016:286

 .یاوی از

حقود انا فرانئوی سینویئ « :نفع را بای نفع حقودی دانئت ب ین سعنا ک اگر دوانو
از نفع سورد تصور خواها حمایت نمیکن  ،بای نتی
تWicker, 2007:883

نق

گرفت ک ن نفع ژیتیم نیئوت»

 .ایراد تفئیر نخئت این است ک اوصواف نفوع در سوجودیوت ن

پی ا سیکن و سع و نیئت ک خود نفع چیئت و ایراد ت قی دو در این است کو

حتی اگر شخصی دارن ه نفع ج ی نباش  ،باز وفق دوانین بنیادین ،حق دادخوواهی دارد.
برخی دیگر از دادرسیدانا سفهو نفع ژیتیم در حقوق فرانئ را ب هما نفع شخصوی
سعنا و تفئیر سیکنن

تWicker, 2007:883

.

در حقوق ایرا  ،سشرودیت نفوع در دوانو سطورع نشو ه 2اسوا از سواده  2ق.ن.د. .
سیشود دریافت ک سقنن ب حرع ددوا از ناحی ذینفع و ب ان ا ایون کوار برابور دوانو
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Légal.
 .2در اصل  43دانو اساسی جمهوری اسالسی ایرا ب داراییهای ناسشرو اشاره ش ه و در ساده  2دانو نحوه
اجرای این اصل سصوب  ،7363اصل بر سشرو بود دارایی اشخاص حقیقی و حقودی و سصونیت ن از تعرض
است سگر اینا خالف ن ثابت شود .همچنین ر.ک :رأی وح ت روی شماره  ۵12سورخ  731۹/77/7هیهت
دموسی دیوا دا ی کشور درباره د

شمول این دانو بر سزایای کارسن ا در سازسا های دو تی .ر.ک :ساده اول

دانو سبارزه با پولشویی سصوب .7386
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توج دارد و دانو در این ا هم شاسل دوانین «سوج نفع» است و هوم دووانین «س وری
نفع» .چنین ب نظر سیرس ک نفع سورد نظر برای دادخواهی در حقوق ایرا  ،دستکوم
نبای «غیردانونی» باش ن اینا حتمام در دانو ب ن نفع «تصریح» شو ه باشو چو  ،در
حقوق دادرسی س نی ب خالف حقوق کیفری ک دناوین س رسان بای در دوانین احصوا
شون « ،اصل بر نزادی انتخاب خواست » است 7و دانو دنواوین ددواوی از پوی

سعوین

نارده و ن را ب انتخاب خواها سیگذارد .پس دموق اشواال در نظوا حقوودی ایورا
هیچگاه ب ان ازه حقوق فرانئ نبوده و نیئت .از این رو ،دیو ه شو ه کو دیووا دوا ی
کشور در نرای سخت فی ب این داد ه اشاره کورده کو داشوتن «نفوع دقالیوی کو دوانو
سخا

ن نیئت» برای دادخواهی کافی است ساننو رأی وحو ت رویو شوماره 671

سورخ  7316/4/3ک ب سوجب ن ددوای ثبت والدت و اخذ شناسناس در سوورد احفوال
ستو از رابط ناسشرو را ب ادتبار اینا زانی پ ر درفی حفل ب شمار سینی  ،ددووایی
«سوج و سنطبق با سوازین شردی و دانونی تشخی

» داده ش  .همچنین ،هیهت دمووسی

شعب حقودی این دیوا درباره سعاس سشوروب توسوط سئویحیا چنوین نورده اسوت:
«دالوه بر اینا جهت سعاس در سوضو سوورد بحوث دیو نشو ه اسوت اصوو مال چوو
شرکت نئبت ب سوضودی تشایل ش ه کو نوزد شورکا سا یوت داشوت و انعقواد چنوین
شرکتی خارج از ح ود دانو نبوده و سورد سشمول سوواد اسوتنادی دادگواه نیئوت وذا
است الل دادگاه صحیح نیئت» ترأی شماره  ۵832سورخ  7338/77/7۹ب نقل از :نرشویو حقوودی

کیها . 32۵-322 :73۵3 ،
بر این اساس ،در حقوق ایرا حتی اگر سورد ددوا ،سشرو بو سعنوای ستو اول در
شر انور نباش  ،و ی در دداوی با سبنای دراردادی ب «جهت ناسشرو » وفوق سواده 271
دانو س نی در درارداد تصریح نش ه باش  ،همچنا این ددواوی دابول اسوتما اسوت و
حام سقنن در بن  8ساده  84دانو نیین دادرسوی سو نی سنصورف از حاوم سواده 271
دانو س نی است ک تنها در صورت تصریح ب جهت ناسشرو در درارداد ،دابل اسوتناد
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .7هیهت دموسی دیوا دا ی کشور در رأی وح ت روی شماره  61۹سورخ  7383/3/7۹ب این اصل اشاره دارد:
« دادگاه ددوا را فقط با توج ب صورتی ک س دی برای ن دائل است سورد رسی گی درار سیده ».
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است .با وجود این ،در دداوی با سنشأ غیر دوراردادی اگور سوورد ددووا سشورو نباشو
خوان ه سیتوان ب این سوضو ایراد کن و این ایراد ،سانع پیوروزی خواهوا در تعقیوب
خواه بود.
ب باور نگارن ه ،غیردانونی بود نفع سانع تحقق وجود نفع و فع یوت ن نیئوت و
ن چنا ک استاد فقی نوشت ان تص رزاده افشوار ، 23 :738۵ ،سشورودیت نفوع را بایو بو
سعنای دانونی بود ن گرفت و همینک دانو سطا ب ن نفع را سنع نارده ،برای استما
ددوا بس است و تبعام ت ویز سقنن در این باره ضرورت ن ارد .با این وص  ،در برخوی
نرای وح ت روی دی ه ش ه ک سیا نفع در تعقیب و حق ساهوی خ ط ش رأی بئیار
پرکاربرد وح ت روی شماره  612دیوا دا ی کشور سورخ  7383/7۹/7ک بیا سیدارد
«خ ع ی از اسوال غیرسنقول فر بر سا ایت است بنابراین حرع ددوای خ ع ی از زسوین
دبل از احراز و اثبات سا ایت دابل استما نیئت» ،نمون باز این نسیختگی است .در این
رأی سع و نیئت ک دبل از احراز و اثبات سا ایت ،شخ

فاد حق سواهوی اسوت یوا

نفع در تعقیب ن ارد؟ همچنین ،سع و نیئت ک اگور خواهوا ددووای اثبوات و احوراز
سا ایت را همراه با خ ع ی سطرع کن  ،دادگاه سیتوان بو خواسوت نخئوت رسوی گی
کرده و سپس در صورت احراز و اثبات سا ایت ،سبادرت بو صو ور رأی بو خ وع یو
کن ؟
روی سحاکم در این ا بئیار داحع است برخی ددوای خ ع ی را غا بام ب و وجود
سن رسمی سا ایت ب سعنای خاص نمیپذیرن و حتی ددوای شخصی را کو توانئوت
است سا ایت خود را با فئ سعاس در ی

ددوا ،تبعام احراز و اثبوات کنو توا دریافوت

سن سا ایت رسمی از ادارات ثبت اسناد و اسالک ،نمیشونون  .ایون رویو دابول تأییو
نیئت و رأی وح ت روی فوق تاب چنین برداشوتی را نو ارد ،زیورا برابور سواده 7237
دانو س نی ناظر ب ساده  62دانو احاا دائمی برناس های توسع کشور ،سن دوادی در
دو سورد سنصوص ،ادتبار سن رسمی را دارد و رأی دادگاه نیز نمون بارز سون رسومی
است .وانگهی ،برابر رأی وح ت روی شوماره  7سوورخ  ،7362/7/22نفوع درخواسوت
کنن ه در ی

اددا ،سیتوان سق

ب بررسوی و احوراز صوحت اددوایی پیشوین باشو و
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دیوا دا ی کشور در این رأی ،رسی گی ب هر دو را دانونی ادال کرده و الز ن انئوت
است ک در ددوای ابطال اسناد سا ایت ،خواها بای  ،نخئوت ،ددووای تعیوین تا یو
اراضی ب حرفیت خوان های دیگر سطرع کن .
در این ا ب نظر سیرس رأی وح ت روی شماره  612ناظر ب سووردی نباشو کو
شخ

دو ددوای اثبات یا احراز سا ایت و خ ع ی را با هم حرع سیکن  .ایون ددواوی

دانونی و دابل استما هئتن حتی اگر یاوی الزسو دیگوری باشون  ،زیورا در غیور ایون
صورت ،سیا حوق تسون

و نفوع در تعقیوب وحو ت ای واد سویشوود در حوا ی کو

سالهاست ک از این ان یش د ول ش ه است .وانگهی ،همین هیهوت دمووسی ،در رأی
وح ت روی شماره  687سورخ  7384/1/26نظر پیشین خود در رأی شوماره  612را توا
ح ی نئبت اسوال دموسی دو تی تع یل کرد و چنین حام کرد کو « :بو سوجوب سواده
یام تصویبناس دانو س ی ش

جنگلهای کشور سصوب  7347درص و ادیانی ک یو

جنگلها و سراتع ،بیش های حبیعی و اراضی جنگ ی کشور جزء اسوال دموسی سحئووب
و ستع ق ب دو ت است و و اینا دبل از این تواری افوراد ن را ستصورف شو ه و سون
سا ایت گرفت باشن و سطابق ساده  2دوانو حفون و حمایوت از سنوابع حبیعوی ذخوایر
جنگ ی کشور سصوب  7317/1/28تشخی
ش

جنگلها و سراتع با ردایت تعاری

سنابع س ی و سئتثنیات سواده  2دوانو س وی
سذکور در دوانو حفاظوت و بهوره بورداری از

جنگلها و سراتع با وزارت جهاد سازن گی است و ب صرف تشخی
دطعیت ن  ،در سا ایت دو ت درار سیگیورد و در خصووص سوورد ،دو

وزارت سذکور و
صو ور سون

سا ایت ب نا دو ت جمهوری اسالسی ایرا  ،نافی سا ایت دو ت نئبت بو سنوابع س وی
ش ه ک ب ترتیب سقرر در ساده سردو احراز ش ه و دطعیت یافت باش نخواه بود».
همچنین ،سن سیتوان حام خود دانو گذار باش ساننو تبصوره  3سواده  4دوانو
فروش خا ص ات سصوب  7334ک بخشوی از اراضوی اسیرنبواد را بو دانشوگاه تهورا
واگذار کرده ،در این ا سئتن سا ایت دانشگاه ،حام دانو است .پس اینا گفتو شوود
زوسام سن سا ایت یا احراز پیشینی سا ایت در دادگاه حقودی یا کیفری تسانن رأیوی کو
در نتی

حرع شاایت کیفری انتقال سال غیر سئتن بو سون دوادی صوادر سویشوود ،
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سوج نفع در تعقیب برای استما ددوای خ ع ی است ،دابل پذیرش نیئت ب او اگور
چنین سا ایتی در ددوای احراز و اثبات سا ایت ب اثبات نرس  ،ننگاه د

احراز و دو

اثبات سا ایت ،سبب شائوت خوورد خواهوا در ددواوی اسوت و در هور حوال ،در
تعقیب ددوای خ ع ی برای دادخواهانی ک هنوز سن سا ایت رسمی نگرفت ان یا اینا
وفق ساده  7237دانو س نی و ساده  62دانو احاا دائمی برناسو هوای توسوع کشوور،
نفوذ درارداد را اثبات ناردهان و چشم ب احراز سا ایت در دادگواه دارنو  ،نفوع وجوود
دارد ننا سیتوانن همزسا ددوای سا ایت و خ ع یو را سطورع کننو و رأی وحو ت
روی شماره  612ن تنها سانع نیئت ب ا نسا کنن ه کار است.
در حقوق ایرا در نتی

تحوالت دانونی و اجتمادی و تااسل روی دضوایی ،سوی-

شود پذیرفت «همینک دانو نفعی دقالیی را سنع نارده برای استما دادخوواهی کوافی
است» .در این راستا ،سنطقام اگر نفع سودعیت دانونی خود را از دست ب هو  ،دادخوواهی
نیز دیار خود را از دست داده و سحاو ب شائت خواه ش  .توج ب چن ین سثال از
روی دیوا دا ی کشور ک نشا سیده نفع در تعقیوب پیشوین دیگور جایگواه دوانونی
ن ارد ،روشنگر است .برابر رأی وح ت روی شوماره  42سوورخ  7363/7۹/3ه. .د. .ک
تأیی تاری تنظیم سن دادی و صحت سعاس و در اجورای دوانو غوو سا ایوت اراضوی
سوات شهری سصوب  736۹در دادگاهها ،دانونی و تبعوام دابول اسوتما ادوال شو ه اسوا
ان کی بی

از ی

سال بع  ،برابور رأی وحو ت رویو شوماره  37سوورخ 7364/77/8

همین ددوا در صورتی ک درخواست کنن ه در سه ت تعیین شو ه سبوادرت بو تشوایل
پرون ه نان  ،غیردابل استما ادال ش ه است .همچنین درباره هموین ددووا ،اگور سون
دادی در کمیئیو س نفره سطرع و سنتهی ب اظهار نظور شوود ،هیهوت دمووسی دیووا
دا ی کشور چنین رأی داده است ک « :در چنین سوردی حرع س

د سوضو در سحواکم

دضایی س وز دانونی ن ارد» ترأی وح ت روی شماره  3۵سوورخ  736۵/3/2۹ه. .د. .ک  .پوس
در حقوق ایرا نیز سعیار و سالک نفع دانونی در تعقیب ،وجوود نوودی نفوع دقالیوی و
شخصی است ک همینک دانو سطا ب ن را سنع نارده کافی است.
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 .2-2شخصی بودن نفع
شخصی بود نفع در حقوق فرانئ ب خالف دانونی بود ن  ،در دانو پی بینوی
نش ه و زاده سنتها و درف دضایی است .برخی اسوتادا فرانئووی و ایرانوی در کنوار
زو شخصی بود نفع ب سئتقیم بود ن نیوز پرداختو انو

تشومسCroze, 28۵ :7388 ،

;) Morel et Fradin, 2008:112حال ن ک دانو در هر دو کشور ،حتی ب شخصی بوود
نفع نیز اشاره نارده تا چ رس ب سئتقیم بود ن  .حقود انا دیگر فرانئووی بور ایون
باورن ک شخصی بود نفع ،از حقووق سئوهو یت سو نی بو بحوث کنوونی در دوادو
دموسی نفع در تعقیب ش ه نفوذ کرده است ،ننگاه ک برای سئهو یت سو شورط سطورع
سیکنن  :زیا  ،ورود زیا و وجود رابط د یت سیوا ن دو کو سوورد اخیور ظهوور در
سئتقیم بود دارد ب این سعنا ک شخ

سیتوان ددوای جبرا زیا وارد بو خوود را

حرع کن و فوای و سنافع خود را سطا ب کن  .پس کئی حوق نو ارد سنوافع دمووسی یوا
سنافع دیگری را سطا ب کن او ی کار دادستا اسوت و دوسوی وظیفو صواحب ن نفوع.
حتی بر همین اساس است ک ادتبوار اسور دضواوت شو ه ارزش و اثور نئوبی سوییابو
تCadiet et Jeuland, 2016:287-278

.

در حقوق ایرا نیز ب داد ه شخصی بود نفع در تعقیوب نو در سواده  2ب او در
ساده  ۵2۹ق.ن.د .در باب «خئارات» اشاره ش ه ک ب «بیواسط » بود زیا اشاره دارد
تو نیز س ول ساده  221دانو سو نی کو در ن سواده ،ادوم اسوت از شخصوی بوود و
سئتقیم بود نفع در تعقیب ک برخی نویئن گا ب شرع فوق سطرع کردهانو  .بوا ایون
وص  ،شخصی بود نفع در دداوی سوسو ب ددوای جمعوی یوا ددووای گروهوی یوا
ددوای گروه 7با تحوالتی سواج ش ه تا جایی ک ی

یا چن نفور از ناحیو یو

گوروه

سازسا دهی نش ه ب دو روش «انتخاب ورود» یا «انتخاب خروج» حرع ددوا سیکننو و
هر نتی ای ک حاصل ش  ،چنین ت قی ش ه است ک چو گویا هم ادضای این گوروه
سازسا دهی نش ه در ن ددوا سشارکت دارن  ،ستوج تموا ایون اشوخاص اسوت تر.ک:

غفاری ،سحئنی و شوشی نئوب . 782-7۵1 :7337 ،نفع در ددوای گروهی یا جمعی ب هنگا
––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Class Action/Action de groupe.
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نفع کاسالم شخصی و کواسالم سئوتقیم نیئوت .در حقووق

فرانئ نو سح ودی از این ددوا ن هم در حقوق سصرفکنن ه پذیرفت شو ه ت
Normand et Amrani-Mekki,2013:370-371

Cadiet,

و در حقوق ایرا گرچ دنوانام نزد دکترین

حقودی شایع است اسا ب سختی دابل توجی بوده و یافتن ی

نمون در ن بواب دشووار

است تر.ک ساده  48دانو ت ارت ا اترونی سصوب . 7382
همچنین ،شخصی بود نفع در تعقیب با پی

بینی ساده  6دانو حمایت خوانواده

سصوب  7332رنگ دیگری ب خود گرفت « :سادر یا هر شخصی کو حضوانت حفول یوا
نگه اری شخ

سح ور را ب ادتضای ضرورت بر ده ه دارد ،حق اداس ددووی بورای

سطا ب نفق حفل یا سح ور را نیوز دارد .در ایون صوورت دادگواه بایو در ابتو ا اددوای
ضرورت را بررسی کن » .اینا سادر یا نگه ارن ه «حئب ضرورت» سمت سوییایو یوا
اینا «ب حور غیرسئتقیم ذینفع سیشود» سوضودی است ک بررسی نش ه است .اگور از
این ساده سمت اداس کنن ه ددوا برداشت شود ،هرنینو بوا تحقوق یاوی از اسوباب زوال
سمت سانن فوت ،ح ر و جنو تساده  618دانو س نی  ،سومت زایول و فراینو ددووا بوا
چا

سواج سیشود .وانگهی ،سقنن در این ساده ب دنبال حل سئه سمت بورای سوادر

یا دارن ه حق حضانت یا حق نگه ارن ه حفل نبوده است ،زیرا سادر در ح ود حضوانت
بیتردی در حرع این دداوی سمت دارد و نورد سادر در کنار نگه ارن ه ک سویتوانو
سوسئ نگه ارن ه احفال را نیز در بر بگیرد ،در این ساده بیهوده ب نظر سیرس .
بر این بنیاد ،ب نظر سیرس ک سادر و نگه ارن ه ب درین این دبارت از سواده» :بو
ادتضای ضرورت» ،حق تعقیب دارن ک در حقوق دادرسی ب «حورف ضوروری» تعبیور
سیشود و وظیف این حرف ،بازی کرد نق

حرف ددووا در رابطو نیوین دادرسوی بو

دنوا «دوست دادگاه» 7است تر.ک :اصل  73از اصول نیین دادرسی س نی فراس ی  .ن چنا ک
سازسا های سرد نهاد تسمنها نیز سیتوانن برای نمون در حووزه فعا یوت خوود ساننو
سحیط زیئت ،ددوایی را ب حرفیت صنایع نالین ه نغاز کنن و در دانو نیوین دادرسوی
کیفری ب ج وهای از این «حرفیت ضروری» در ساده  66اشواره شو ه اسوت تر.ک :بنو ع

––––––––––––––––––––––––––––––––
1 . Amicus Curiae.
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ساده  23نیینناس تشالهای سرد نهاد سصوب  733۵و ساده  76نیینناسو اجورای تأسویس و فعا یوت

سازسا های سرد نهاد سصوب  7384و ساده  24دانو هوای پاک  . 7336نفع سادر یا نگه ارن ه در
دداوی سطا ب نفق حفل یا سح ور ،نفع غیرشخصی در تعقیب است ک با دبارات «حوق
اداس ددوا» در این ساده بیا ش ه است .چ  ،در سعنای خاص حقوق دادرسی ،حق اداس
ددوا ستع ق ب شخصی است ک نفع در تعقیب دارد و ب شخصی کو از ناحیو دیگوری
برابر سمت ادطایی ،دادخواهی سیکن در سعنای خاص «دارن ه حق اداسو ددووا» نموی-
گوین و او را نماین ه سیشناسن  .ب ضوروری بوود دادخوواهی سوازسا بهزیئوتی در
تبصره  2ساده  73دانو جاسع حمایت از حقوق سع وال سصوب  7383نیوز بو تعبیوری
گرچ نسیخت با نماین گی ،اشاره ش ه است.
با وجود سصادیق دانونی فوق ،در حا ی ک سقنن در بن  77ساده  4دوانو حمایوت
خانواده سصوب « 7337نئب» را د یاالحالق در صالحیت دادگاه ویژه خانواده دانئوت
و نیز گرچ سقنن در سواد  77۵8تا  7764دوانو سو نی بو اددوای نفوی و و زوج کو
با نتی

سبتنی بر نفی نئب حفل از زوج است اشاره کرده ،چنین ب نظور سویرسو کو

وفق بن  77ساده سردو فردی سیا اثبات یا نفی نئب سادر و پ ر نیئوت .سوع ا وصو ،
دیوا دا ی کشور در رأی وح ت روی شماره  ۵73سورخ  7361/8/2ه. .د. .ک اددای
وجود رابط سادر و فرزن ی را نیز از جم «دداوی راجع ب نئب» دانئت اسوت .پوس
بیگما سادر در ددوای نئب سادر و فرزنو ی نفوع در تعقیوب دارد و وی پرسشوی کو
سطرع سیشود این است ک نیا سادر سیتوان اددوای نفوی نئوب حفول خوود از شووهر
کنونی را سطرع کن و ن حفل را ب شوهر سابق خود ،با هر انگیزهای ،س حق ب ان ؟
در اینا این ددوا سشمول ساده  6دوانو حمایوت خوانواده نیئوت بوا دنایوت بو
دبارات این ساده ک ب «نفق » تأکی دارد شبه ای نیئت و ی در ی

سورد سادری اددای

فوق را در دادگئتری سطرع کرد .شعب هشتم دیوا دا ی کشور در رسوی گی فرجواسی
دو ان ا ش ه در پرون ه شماره  3۵۹438چنین رأی داد« :نظر ب اینا این شعب دیوا
ب سوجب دادناس شماره  7۹3سورخ  ،3۵/2/28دادناس شماره  331سورخ  34/6/23شعب
 26دادگاه ت

ی نظر استا تهرا را ب د ت سغایرت ن با سوازین دوانونی بوا اسوت الل
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سنعاس در رأی نقض کرده و خواها ددوای اثبات نئب یعنی سوادر دختور  8سوا را
برای حرع این ددوا فاد سمت دانئت و از سفهو و سنطوق سواد  77۵8تا  7763دوانو
[س نی] استنباط سیشود ک دداوی نفی نئب یا اثبات نئب بای از سوی پ ر وادعی یوا
پ ر شناسناس ای حفل و دیم دانونی حفل اداس شود ب ایون جهوت ورود دادگواه جهوت
رسی گی ساهوی ب این ددوا با کیفیت سطروح را غیردانونی توصوی
ص ور درار د

استما دانئت و ی پس از نقض رأی فرجا خواست توسط این شعب و

ارجا سوضو ب شعب هم درض جهت رسی گی س
ت

و ن را سقتضوی

د این بوار نیوز شوعب  24دادگواه

ی نظر استا تهرا ب دنوا شعب هوم دورض وارد رسوی گی شو ه و بوا ورود بو

ساهیت ددوا با هما سیاق سبادرت ب ص ور رأی اصوراری کورده کو بنوا بو دالیول و
جهات سنعاس در گزارش سورد دبول این شعب نیئت .از این رو ،ب اسوتناد سواده 4۹8
دانو نیین دادرسی س نی پرون ه جهت حرع در هیهت دموسی حقودی اصراری ب اداره
وح ت روی دیوا دا ی کشور ارسال سیشود».
سوضو در هیهت دموسی شعب حقودی سطرع ش و پرون ه در حضور  ۵۹دضو
بررسی ش و ایون هیهوت بوا نرای بئویار نزدیو
ت

ت 21بو  23رأی شوعب  24دادگواه

ی نظر استا تهرا را ک است الل کرده بود ،سادر در حرع این ددوا از سنظر دقول و

درف دارای «باالترین درج نفع حیثیتی» است ،دوانونی تشوخی

داد .بور ایون اسواس،

دیوا دا ی کشوور سوادر را در حورع ددووای نفوی نئوب حفول  8سوا خوود از پو ر
شناسناس ای تزوج کنونی و ا حاق ن بو پو ر وادعوی تزوج سوابق ذینفوع در تعقیوب
شناخت .ب باور پژوهن ه گرچ در این رأی سادر شخصام ذینفع شناخت ش و ی ب وادع
سادر هم دارای نفع شخصی «خود» است و هم دارای نفع غیرشخصوی از ناحیو «حفول
خود» از این رو ،ب باور نگارن ه این رأی صوحیح اسوت و بوا سبوانی حقوودی نفوع در
تعقیب سازگار است.
نفع در تعقیب در دداوی دابل حرع در شعب دیوا د ا ت اداری د یاالصوول از
دواد دموسی فوق تبعیت سیکن ک سورد تأکی سقنن در سواده  71دوانو تشوایالت و
نیین دادرسی دیوا د ا ت اداری سصوب  7332با ب کار برد واژه «ذینفع» درار گرفتو
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است .باوجوداین ،هیهت دموسی این دیوا در رأی وحو ت رویو شوماره  77۵سوورخ
« ،7332/2/23همئای س اور» س

سوضو رأی کمیئیو بوازنگری سواده  7۹۹دوانو

شهرداری را ذینفع دانئت است و ب تبع ن نفع ،ب وی حق شاایت برای حرع ددووای
ابطال رأی کمیئیو ساده  7۹۹دانو شهرداری داده است تر.ک :سحئنی 327 :7336 ،ب بع

برای بررسی این رأی :فالحوزاده . 67۹-6۹3 :7333 ،نفع در تعقیب بورای همئوای کو حورف
نرای کمیئیو ساده  7۹۹دانو شهرداری نیئت از سنظر نفع شخصی نیوز دابول بررسوی
است .باری ،ب باور پژوهن ه گرچ همئای ب د ت ص ور س وز کمیئویو سواده 7۹۹
شهرداری در ساخت و ساز ،ذینفع نیئت و ی در نثار حقوودی و سوادی ایون سواخت و
ساز هم نفع شخصی دارد و هم ب حاظ سنافع اجرای صحیح اصول سواختما در شوهر
برای همئای خود دارای نفع غیرشخصی است.
با این وص  ،سقنن در تبصره ساده  8۹ن دانو شرط ذینفوع بوود درخواسوت -
کنن ه از «هیهت دموسی» این دیوا را کنار نهاده بو پاسو اری از حقووق دمووسی و بوا
ترجیح سنفعت دموسی بر نفع خصوصی و فای ه دفع نرای ستعارض و ای واد تعوادل در
روی دضایی این دیوا  ،ب هر شخ

اجازه داده توا از ن هیهوت یاوی از سوضوودات

س گان داخل در صالحیت ن را ک در ساده  72دوانو سردوو نسو ه بخواهو  .در ایون
فرض نیز ب باور نگارن ه ،اشخاص دارای نفع غیرشخصی در تعقیب هئوتن و سقصوود
دانو گذار در تبصره ساده  ،8۹از کنار گذاشتن شرط ذینفعی ،شرط ذینفعی سئتقیم است
واال بیتردی هم در اجرای صحیح دانو و ای اد وحو ت رویو نفوع دمووسی دارنو
تبنگری  :ساده  417دانو نیین دادرسی کیفری ک ب نگاهی از وجود نرای ستعارض «ب هر حریق» تأکی

دارد .
گزارشها نشا سیده ک نفع در تعقیب ددووای سربووط بو ابطوال گوواهیناسو
اخترا  ،اسر دیگری است ک تا ح زیادی ن نیز دچار تحول ش ه اسوت تبورای گوزارش:

کارچانی . 744-723 :733۵ ،برابر ساده  78دانو ثبت اخترادات ،حرعهای صنعتی و دالئم
ت اری «هر ذینفع سیتوان ابطال گواهیناسو اخترادوی را از دادگواه درخواسوت نمایو ».
جهات ابطال نیز اثبات یای از شرایط سن رج در سواد ت ، 7ت ، 2ت 4و ص ر سواده ت 6و
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بن تج ن دانو است یا اینا د ت اددای بطال سا ایت است .همواره در ایون دبیول
دداوی ک اغ ب ب شال ددوای ستقابل حرع سیشود ،در تشخی
تا جایی ک برخی نویئن گا در این ددوا سعیار تشخی

ذینفع اختالف بووده

ذینفع را «تغییور در وضوعیت

سا ی س دی» دانئت ان تبنگری  :صاددی و جوهری 74۹ :7337 ،برای سطا عو بیشوتر :سیرحئوینی،

 . 326-324 :7381دراینباره ب نظر سیرس سفهوو نفوع در تعقیوب ابطوال گوواهیناسو
اخترا در هم سوارد نفع سادی یا تغییر در وضعیت سا ی س دی نیئت .در سوواد  2 ،7و
 4بیتردی «اه اف نودی اخترادات برای بشر رکن نفع است» و بر همین اسواس بووده
ک و هیهووت دموووسی دیوووا دووا ی کشووور در رأی وح و ت روی و شووماره  67۵سووورخ
 7316/7/73ه. .د. .ک خود در ثبت حریق تهی سواد و ترکیبات دارویی ج ی ب دنوا
اخترا نفع دی ه و ن را ج ای از «فرسولها و ترتیبات دوایی» کو دابول ثبوت نیئوتن ،
ادال کرده است .در ص ر ساده  6و بن ج ن د

ردایت تشریفات دانونی سوجو نفوع

دانونی در تعقیب است .در هم این سوارد تچ انتفادات نودی و چ ایورادات دوانونی ،
اگر س دی بطال گواهیناس اخترا  ،اددای سا ایت بر ن ناورده باشو  ،در حورع ایون
ددوا نفع غیرشخصی در تعقیب دارد ک نودی دگرگونی سفهو نفع اسوت و گورای

ن

ب سوی نفع دموسی دی ه سیشود.
نفع در تعقیب برای اشخاص حقودی ،واپئین سوضودی است ک بررسی سیشوود.
سقصود از شخ

حقودی در این ا زوسام ی

سوسئ یا شورکت دمووسی یوا دو توی یوا

خصوصی نیئت ب ا ادم از این اشخاص و اشخاصی است کو ستشوال از گروهوی از
ادضا هئتن ساننو کوانو وکوال یوا نظوا پزشوای و سون یااها و سؤسئوات دمووسی
غیردو تی سانن شهرداری هوا .برخوی اسوتادا فرانئووی سبنوای اخوتالف را در تاثور و
چن گانگی سنافعی دانئت ان ک در این اجتمادات هئت :نیا سقصود از نفع ،نفع خواص
این اشخاص است ک ب شخصیت حقودی ننا تع ق گرفت ؟ نیوا سنظوور نفوع شخصوی
ادضای تشایلدهن ه این شخ
گروه ب دنبال تحقق ن است؟

است؟ نیا سقصود نفع برتر ن س مودو اسوت کو ن
تCadiet et Jeuland,2016:289

 .در حقووق ایورا برخوی

استادا این بحث در توانایی اداس ددوای کوانو وکوال د یو اشخاصوی کو تظواهر بو
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وکا ت سیکنن و با نتی
گرچ نتی

این ددوا سوجب حفن جایگاه وکا ت سویشوود ،پرداختو انو

گرفت ان ک «هرچن کانو وکال ب دنوا حافن حقوق این جمع سیتوانو

ب دفع ضرر پردازد ،سطا ب ضرر سادی یا سعنوی از سوی این سوسئ با ه ف از ای واد
ن سازگار نیئت و ب دشواری پذیرفت سیشود زیرا حفن سنافع صنفی یا نماین گی در
سطا ب ضرری ک ب هر وکیل سیرسو سالزسو نو ارد» تکاتوزیوا  . 211 :7383 ،بور ایون
اساس ،کانو وکال ن نفع شخصی دارد و ن ب دنبال نفع ادضا است ب ا در پاسو اری
از نفع برتر ن س مود ک گروه ب دنبال تحقق ن است ،دیا کورده اسوت .ایون بحوث
درباره شرکتهای ت اری ،کمتر شو ه و ایون اشوخاص نفوع در تعقیوب سوود و زیوا
خصوصی خود را دارن ک نتی تام فای ه ن ب شرکا سیرس .
اینا چ اشخاصی از ناحی این شرکتها سمت دارن اسر دیگری اسوت کو بایو
در نوشت دیگری بررسی شود گرچ سصادیق ستشابهی هم ساننو هویوت «کارخانو » در
نظا حقودی سا سطرع ش ه ک برای نمونو در رأی وحو ت رویو شوماره  ۵۵1سوورخ
 731۹/3/1ه. .د. .ک تأکی ش ه« :ددوای بئتاناارا برای وصول ب هی کارخانو هوایی
ک ب ثبت رسی ه و دارای شخصیت حقودی باشن بایو د یو کارخانو اداسو شوود» و
سنطقی است اگر گفت شود ک این دبیل کارخان ها اگر برابور دوانو حمایوت صونعتی و
ج وگیری از تعطی ی کارخان های کشور سصوب  ،7343تحت اداره هیهت سوضو سواده
ی

این دانو باشن ک شخصیت سئتق ی دارد ،باز بای ددوا ب حرفیت کارخانو ثبوت

ش ه اداس شود و از ناحی ن سطرع شود چ  ،هیهت هرچن بو اداره کارخانو سشوغول
است اسا در تعقیب این دبیل دداوی نفع شخصی ن ارد.
پس درباره ان منها و سن یااها ب نظر سیرس هر ی

در حرع ددوا بورای نفوع

سادی و نفع سعنوی حتی ادضای خود ،در تعقیوب ذینفوع باشون چو  ،سنوافع جمعوی و
نرسا های گروهی هر ان من و سن یاا ب ننا چنین حقی را سیده و نفوع در تعقیوب
اینگون حقها ،اسری ب یهی سیکن  .درباره سؤسئات دموسی سانن دانشوگاه تهورا بو
نظر هیچ تردی ی نیئت ک دانشگاه بتوان سنافع غیرسادی و حیثیتی ادضای هیهتد موی
و کارکنا غیر هیهتد می و دانش ویا خود را ک ب نحوی نسیب یوا زیوا یوا طمو
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دی هان  ،سورد دادخواهی درار ده و از نظر نگارن ه فردی هم نیئت ک حمایت از ننا
در راستای وظایفشا باش یا خیر .7چ در این صوورت بورخالف نفوع شخصوی ننوا ،
دانشگاه در این دبیل دادخواهی هوا نفوع غیرشخصوی تعقیوب دارد کو بورای حفون ن
کوش

سیکن .

نتیجهگیری
سطا ع نفوع در نظریو دمووسی «حوق تعقیوب در دادگئوتری» سطا عو سوضوودی
سحوری و اساسی است .چنین ب نظر سیرس ک بررسی و سطا ع نفع ،سوجب شناخت
بهتر تحوالت اجتمادی ،تقنینی و دضایی در هر نظا حقودی است .بیگموا  ،سطا عواتی
ان ا ش ه ،اسروز سثالها و نمونو هوای دیگوری یافتو

ک در باب نفع در  8۹سال پی

است ک سیشود ب سثاب برخی دواد ک ی سورد توج درار گری .
نخستین قاعده ایون اسوت کو نفوع سوادی و سعنووی در دادخوواهی بایو هنگوا
درخواست ،دیاری باش برای تبیین «وضوعیت ناشوی از دو
دداوی با سوضودات تهوری

دطعیوت حقوودی» .پوس

و بیثمر ،دابل استما نیئتن و اگر نفوع بو د وت سورور

زسا  ،سنع دانونی ،انتقال نفع و زوال ن سوجود نباش  ،گرچ دبالم وجوود داشوت اسوا ن
ددوا را نمیشود رسی گی کرد.
دومین قاعده« ،اصل د

داب یت حرع دداوی بازدارن ه» است سگر ب حام دانو

از این رو ،دداوی پرسشی یا انگیزشی ب د ت سخا فت با اختیواری بوود ادموال حوق
دادخواهی ،دابل پذیرش نیئتن  .حفن نفع نین ه را نبای استثنایی بر اصل فوق دانئوت.
همچنین ،خواها در حرع دداوی ک در ن نودی نفع هئت ،گرچ هنوز اخوتالف بو
وجود نیاس ه ،سانن «احراز اصا ت سن » یا «تأییو و تنفیوذ سعاس و » دارای نفوع دقالیوی
فع یت یافت است.
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .7برای نمون بنگری ساده  43نیینناس استخ اسی ادضای غیرهیهتد می دانشگاه تهرا  7332و ساده  47نیینناس
استخ اسی ادضای هیهتد می دانشگاه تهرا .733۵
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سومین قاعده این است ک دانونی بود نفع ب سعنای نفع دقالنی است ک دوانو
با ن سخا فت نارده .این سفهو ب درستی از سشرودیت نفع یا از شردی و دانونی بود
ن ک سوجب خ ط سیا حق دادخواهی و حق ساهوی است ،ج ا سیشود و برابر دادو ه
دموسی ،تماسی دداوی دابل استما و رسی گی هئتن سگر اینا دانو رسی گی ب نفوع
سبنای ن را سنع کرده باش  .دانونی بود نفع در این ا بیشترین وابئتگی را ب تحووالت
فرهنگی و اجتمادی دارد.
چهارمین قاعده این است کو «خواهوا داضوی نفوع خوود نیئوت» و پوس اگور
دادخواهیهای احراز و اثبات سا ایت با سانع سواج شود ،پیشاپی

دربواره سحوق بوود

س دی ،دضاوت ش ه ک از حاظ نظری و دم ی با ج ایی حق دادخواهی از حق سواهوی
تنافی دارد.
پنجمین قاعده شخصی بود نفع است ک ظهور و بروز در س گون نفوع دارد.7 :
نفع دقالیی «دموسی» تسانن هیهت دموسی دیوا د ا ت و ددوای ابطال ورد اختورا و
همئای س

و  . 2نفع دقالیی «غیرشخصی» برای ب وجود نسو

«حورف ضوروری»

تسانن سادر و سمنها ،ددوای گروهی ،اثبات یا نفی نئب ب انگیزه شرافت و حیثیت و
« . 3نفع پاس اری از اه اف واال» ی

ان من یا سن یاا.

ششمین قاعده این است کو ضومانت اجورای نبوود نفوع در تعقیوب« ،حاوم بو
نپذیرفتن ددوا» است ک دادگاه ب و بررسی درستی یا نادرستی اصل اددا صادر سیکن
و «درار د

استما » یا «درار رد ددوا» برای بیا این تصمیم دا ب سناسبی نیئت.
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